Nieuwsbrief Damsterboord – pioniersbijeenkomst –
minisymposium Hollandkinder
Aan alle ontvangers van de nieuwsbrief en andere geïnteresseerden.
Met deze nieuwsbrief vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Allereerst de startbijeenkomst van het pioniersteam. Van harte bent u uitgenodigd
op maandag 25 nov 2019
om 20:00 uur
in Kerkenheem
om een informatieve avond over de pioniersplek in Lewenborg bij te wonen.
De inloop is vanaf 19:30 uur met koffie en thee.
Deze pioniersplek wordt opgestart in verbinding met de Protestantse Gemeente
Damsterboord in Lewenborg en wordt gedragen door een interkerkelijk pioniersteam.
Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de plannen van het pioniersteam. Het doel
van de avond is om elkaar te leren kennen en te verkennen of en hoe u een bijdrage aan de
pioniersplek zou kunnen leveren.
Voor meer informatie zie www.damsterboord.nl
De aanvoerder van ons pioniersteam is Mark de Jager. Mark is één van de zes
genomineerden om verkozen te worden tot “jonge theoloog des vaderlands”. U kunt op hem
stemmen: https://www.nachtvandetheologie.nl/jonge-theoloog-des-vaderlands/ (ik heb dat al
gedaan…)

Op woensdag 20 november om 19.30 uur is er een bijzonder minisymposium in de
Stefanuskerk. Dat symposium is gewijd aan de gastvrije opvang die Nederlandse gezinnen –
ook in Groningen - in 1919 na de Eerste Wereldoorlog verleend hebben aan ondervoede
Oostenrijkse kinderen. Zij heetten in Oostenrijk “Hollandkinder”. Over deze bijna vergeten
geschiedenis is recent een boek verschenen. Op het symposium zal onder meer mr. Peter
Bakker, buurman in Noorddijk, als honorair consul van Oostenrijk een lezing houden.
Belangstellende Damsterboorders worden door Peter Bakker ook van harte uitgenodigd voor
deze bijzondere avond. U moet zich wel aanmelden op de website van het Bevrijdingsbos:
http://www.bevrijdingsbos.nl/ . Daar vindt u ook meer informatie over dit symposium.
Maar eerst: eerst wordt het zondag! Eerste dag van de week.
Graag tot ziens in de kerk, in de wijk of daarbuiten en een hartelijke groet voor u allen, mede
namens het pioniersteam, ds. Jan Wilts.
PS: hebt u onze geheel vernieuwde website al bezocht?
Dit is de 81e nieuwsbrief. De nieuwsbrief van Damsterboord wordt enkele malen per jaar verstuurd. De nieuwsbrief vindt u ook
op onze website.
Uw eigen e-mailadres is in deze mail niet zichtbaar voor andere lezers.
Als u de Nieuwsbrief Damsterboord in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, wilt u dat dan aan me doorgeven, dan
verwijder ik uw e-mailadres uit de verzendlijst. (jw)

